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 مراقبت های بهداشتی در زندان های ایرانامتناع در ارائه خدمات پزشیک و محرومیت از 
 
 

 هموطنان عزيز،
 
 

، مبن  بر محرومیت زندانیان در ایران از خدمات 1401فروردین  23آپریل مطابق با  12روز سه شنبه  گزارش سازمان عفو جهان  بنا به  
 باعث شده است که در فاصله زمان  

 
یس آنها به امکانات بهداشنر کاف زن در  4مرد و  92تا کنون مرگ  1388دی ماه پزشیک و دستر

 افتد. استان در رسارس ایران اتفاق بی 18زندان واقع در  30
 

له نمونه بوده و جامع نیستند"، خاطر نشان میکند که انکار روشمند در  این نهاد ضمن اشاره به این مطلب که این موارد "بیشتر به مت  
 دستگاه قضانی در جمهوری 

مراقبت های بهداشنر زندانیان و امتناع از خدمات پزشیک برای آنها ریشه در الگو و ساختار غتر انسان 
، مقامات مسئول این حکومت از انجام هرگونه تحقیقات اسالیم دا شته و با توجه به ساختار مصؤنیت سیتماتیک از پاسخگونی

و افراد مظنون به داشتر  مسئولیت کیفری را تحت تعقیب و مورد مجازات قرار  ها خودداری کردهمستقل و شفاف در مورد این مرگ
 .نداده اند

یس به مراقبت های پزشیک  »خود خاطر نشان میکند عفو بتر  الملل در ادامه گزارش   زندانیان را از دستر
ً
که چگونه مقامات زندان مکررا

 از جمله آزمایش های تشخییص، معاینات منظم، و مراقبت های پس از جرایح محروم یم کنند
 
 «.کاف

 
جانشان را از دست داده اند. در  -ر بیمارستانو نه د-تن در زندان  64زندان  درگذشته،  96که از مجموع »در این گزارش آمده است 

های انفرادی، در حداقل شش مورد، زندانیان بدحال به سلول .اکتر قریب به اتفاق موارد، زندانیان فوت شده جوان یا میانسال بودند
ده بود،  که دیگر خی ی دیر شهای قرنطینه منتقل شده، چهار تن در انزوا در زندان درگذشتند و دو نفر زمان  بندهای مجازات، یا بخش

 از این مرگ .مجوز انتقال به بیمارستان را دریافت کردند
ی

ها در زندان بخش بزرگ های شمال غرنی ایران که زندانیان بسیاری از و متر
 ایران که اکتر زندانیان ازهای کرد و آذربایجان  در آن نگهداری یماقلیت

ر
ف هستند، روی داده  اناقلیت بلوچ ایر  شوند، و در جنوب رسر

 «. است
 انساننی 

ی
های این کشور بخش به زندانیان، زندانها، و خودداری عامدانه از ارائه مراقبت های پزشیک نجاتاعتنانی وحشتناک به زندگ

 به 
ً
در گزارش عفو بتر  الملل به مواردی از قبیل؛ "زندانیان بیمار در   .تبدیل کرده است« اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار»را عمال

شیک در کلینیک زندان ها،   ند، سوء مرصف مواد روانت   کلینیک های غتر استاندارد زندان ها، که در سلول های انفرادی رها شده، تا بمتر
" اشاره شده است.  ییک در بیمارستان های روان   استفاده از شوک الکتر
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 از انتشار گزارش عفو بتر  الملل موارد جدیدی را نتر  شاهد هستیم:  بعد 
 

اضات دیشاهریح  مهدی صالیح قلعهختی درگذشت  در بیمارستان  در شهر اصفهان منتشر شد که بر طبق  96ماه ، از زندانیان اعتر
ی درگذشته 1401فروردین  25برده و در روز پنجشنبه او در اثر "ترزیق داروی اشتباه" چندین ماه در اغما به رس یم 'منابع مختلف ختی

 .است
، "قراردادن   نرگس محمديخانم  يانهاي قلبکه چندي پيش پس از عمل جرایح قلنی  "استنت در رسر

(Stents in the arteries of the heart ی سازد به خاطر ، ( دوباره مجبور شده به زندان برگردد تا دوره محکومیت خود را ست 
ی میباشند. اين داروها از زمان بازگشت دوباره او double Arrhythmia)  اريتمی مضاعفمشکل  ( تحت درمان داروهاي مشخص قلنی

ی خانم محمدي به دست دستگاه قضانی ماه آپریل به ايشان داده نميش 12به زندان در تاری    خ  ود. اين به معناي تصميم كشتر  تدريیحی
 جمهوری اسالمیست. 

 
اییط   در زندان ها و تحقیقات مستقل و شفاف در مورد در چنتر  رسر

 
یس فوری زندانیان به مراقبت های پزشیک کاف ما خواستار دستر

ایران، به مقامات زندان ها این جسارت را میدهد که به محروم کردن مند حاکم در های نظاممصونیتمرگ و متر در زندان هستیم. 
یس به مراقبت  های پزشیک ادامه داده و قصدی برای تغیتر رویه نداشته باشند. مرگبار زندانیان از دستر

 
ه، و مستقل برای طرفاننی  تا زمان  که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف،»خانم دیانا الطحاوی گزارشگر عفو بتر  الملل در این باره میگوید: 

ایط منجر به مرگ در بازداشتگاه ها انجام نشود، سایه مرگ همچنان بر رس زندانیان ها و مسئولیت افراد دخیل در این مرگتعیتر  رسر
 خواهد ماند

ر
 «.بیمار ایران باف

 
 تر  این کشور هیچگونه وجاهت قانون  با توجه به این مهم که بسیاری از احکام قضانی در جمهوری اسالیم، حنر در چهارچوب قوان

له ها که در نتیجه محرومیت عامدانه از مراقبت نداشته، موارد مرگ در بازداشت های پزشیک روی یم دهد، غتر قانون  و به مت  
  .المل ی نقض جدی حقوق بشر محسوب یم شودمحرومیت خودرسانه از حق حیات است و بر اساس قوانتر  بتر  

 
ن و جوامع پزشیک در ایرااز جان انسان ها در زندان را مستقیما متوجه حکومت و دستگاه قضانی ان میدانیم و از ما مسؤلیت حفاظت 

جهان و حامیان حقوق بشر یم خواهیم که نگران  خود را در مورد این اقدامات وحشتناک ابراز داشته و از پزشکان  که بطور مستقیم با 
تقاضا داریم که اصول اخالق پزشیک را در جهت محافظت از جان زندانیان رعایت کرده و در  زندانیان در ایران در رابطه هستند،

ند.  ایط موجود را به چالش بگتر اض به این موارد، رسر  اعتر
 
 
 
 

    دکتر بهروز بیات                                                                پروفسور سیروس میرزایی                
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